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د س
هذح االهتحبى 2: 00 :

اليىم و التبريـخ 2018/ 1 / :
الفــــــرع  :الفروع األكبديويخ جويعهب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلــحـىظخ  :اجت عي األسـئلخ اآلتيخ جويعهب و عذدهب (  ، ) 5علوب ً ثبى عذد الصفحبد ( . ) 4
الســـــــــــــــــــــــــؤال األول  ( :عالهخ )
ين "
أ – اكتت اآليبد الكريوخ  :من قول اهلل تعاىل " َواتْ ُل عَلَْيْ ِ ْم ه َ َببَ ابْ َ َْن َآ ٓ َد َم " ...إىل قولو تعاىل  ...":فَبَ ْص َب َح ِم َن امْخ ِ ِ
َاِس َ
ِ
واتْل َعلَْي ِهم نَبأَ ابَْن آَ َد َم بِ ْ ِ
ال إََِّّنَا يَتَ َقبَّ ُل اللَّوُ ِم َن
َّك قَ َ
َح ِد ِِهَا َوََلْ يُتَ َقبَّ ْل ِم َن ْاْلَ َخ ِر قَ َ
ال ََلَقْ تُلَن َ
اْلَ ّْق إ ْذ قَ َّربَا قُ ْربَانًا فَتُ ُقبّْ َل م ْن أ َ
َ ُ
ْ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد أَ ْن
اف اللَّوَ َر َّ
َخ ُ
ت إِ ََّ
ني ( )ٕٛإِ ِّّْن أُِر ُ
ك َلَقْ تُلَ َ
ي إِلَْي َ
ب الْ َعالَم َ
الْ ُمتَّق َ
ني ( )ٕٚلَئ ْن بَ َسطْ َ
ك إِ ِّّْن أ َ
َل يَ َد َك لتَ ْقتُلََِن َما أَنَا ببَاسط يَد َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
َصح ِ
َصبَ َح ِم َن
اب النَّا ِر َو َذل َ
تَبُوءَ بِِإ ْْثِي َوإِْْثِ َ
ني ( )ٕٜفَطََّو َع ْ
ك َجَزاءُ الظَّالم َ
ت لَوُ نَ ْف ُسوُ قَ ْت َل أَخيو فَ َقتَ لَوُ فَأ ْ
ك فَتَ ُكو َن م ْن أ ْ َ
ْ ِ
ين (ٖٓ)
اْلَاس ِر َ
َّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌي "
ِ -من قول اهلل تعاىل " يٰبَُّيه َا آ ذ َِّل َين آ ٓ َمنُو ْا َما مَ ُ ُْك ا َذا " ..إىل قولو تعاىل َ ..." :وآ ذ ُ

ّ

يا أَيُّها الَّ ِ
ين آَ َمنُوا َما لَ ُك ْم إِذَا قِيل لَ ُك ُم انْ ِف ُروا ِِف َسبِ ِيل اللَّ ِو اثَّاقَ ْلتُ ْم إِ َىل ْاَل َْر ِ
اْلَيَاةِ الدُّنْيَا ِم َن
ذ
ض أ ََر ِِضيتُ ْم بِ ْ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َِّ ِ
ْاْلَ ِخرةِ فَما متاع ْ ِ
يما َويَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوًما َغْي َرُك ْم َوََّل
َ َ ََ ُ
يل (َّ )ٖٛإَّل تَ ْنف ُروا يُ َع ّْذبْ ُك ْم َع َذابًا أَل ً
اْلَيَاة الدُّنْيَا ِف ْاْلَخَرة إَّل قَل ٌ
ٍ ِ
صروهُ فَ َق ْد نَ َ َّ ِ
َخر َجوُ الَّ ِذين َك َفروا ثَ ِاِّن اثْنَ ْ ِ
َِّ
َّ
ني إِ ْذ ُِهَا
تَ ُ
صَرهُ اللوُ إ ْذ أ ْ َ
ضُّروهُ َشْيئًا َواللوُ َعلَى ُك ّْل َش ْيء قَد ٌير ( )ٖٜإَّل تَ ْن ُ ُ
َ ُ َ
ِ َّ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ول لِ ِ ِ ِ
ِ
ين
ِِف الْغَا ِر إِ ْذ يَ ُق ُ َ
صاحبو ََّل ََْتَز ْن إ َّن اللَّوَ َم َعنَا فَأَنْ َزَل اللَّوُ َسكينَتَوُ َعلَْيو َوأَيَّ َدهُ ِبُنُود ََلْ تَ َرْوَىا َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
ِ ِِ
ِ
يم
َك َف ُروا ُّ
الس ْفلَى َوَكل َمةُ اللَّو ى َي الْعُْليَا َواللَّوُ َع ِز ٌيز َحك ٌ

ش ُك ْر لِي َولِ َىالِ َذ ْيكَ إِلَ َّي
صبلُهُ فِي عَب َه ْي ِي أَ ِى ا ْ
ة ) قبل هللا تعبلً " َو َو َّ
ص ْيٌَب ْاإلًسبى ثِ َىالِ َذ ْي ِه َح َولَ ْتهُ أُ ُّههُ َو ْهًٌب َعلًَ َوهْي َوفِ َ
ِ
ْ
َ
َ
ْشكَ ِِب َما مَيْ َس ََل ِبه ِع ٌْل فََل ت ُِط ْعهُ َما َو َصا ِحْبْ ُ َما ِِف ادله هْ َيا َم ْع ُروفًا َوات ذ ِب ْع ََِِل َل َم ْن
ا ْل َو ِصي ُر (َ )14وا ْن َجا َهدَ اكَ عَىل آَ ْن ت ُ ْ ِ

ون (ََ )51ي ب ُ َ ذَن اَّنذ َا ا ْن ت َُك ِمثْقَا َل َحبذ ٍة ِم ْن خ َْر َدلٍ فَتَ ُك ْن ِِف َ ْ
َص َر ٍة آَ ْو ِِف
آََنَ َب ا َ ذل ُ ذُث ا َ ذل ّ َم ْر ِج ُع ُ ُْك فَبُه َ ِِّئُ ُ ُْك ِب َما ُل ْن ُ ُْت تَ ْع َملُ َ
ّ ّ
ّ ّ
اَّلل م َ ِط ٌ
يف َخبِريٌ ".
امس َم َاو ِات آَ ْو ِِف ْ َاْل ْر ِض يَبِ ِت ِبِ َا ذ ُ
اَّلل ا ذن ذ َ
ذ
ّ
 تذثر اآليبد الكريوخ السبثقخ ثن اجت عوب يأتي :
 -1هب هعًٌ المفردات والتراكيت التي تحتهب خط؟

ِ :ضع ًفا.
وهًٌب
إَل.
أًبة إلي  :تاب ورجع ّ
حجخ هي خردل  :اْلردل نبات بذوره صغرية جدِّا.

ِ -علل كل مما يأتي ؟

 سميت سورة لقماف بهذا االسم ؟ َّلشتماهلا على قصة لقمان اْلكيم اليت تضمنت فضيلة اْلكمة
املوافقة للشرع.
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صت األـ بمزيد من الرعاية كاإلحساف ؟ لِما تعانيو ِف فرتة اْلمل ،وحني الوَّلدة ،واْلضانة والرِضاعة
 يخ ٌ
والفطام.

ّ -نزلت إحدل اآليات الكريمة السابقة في شاف صحابي جليل أمرتو أمو بالكفر فلم يطعها فمن ىذا
الصحابي ؟ نزلت ىذه اْليات الكردية ِف الصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص رِضي اهلل عنو

ج ) لتعظيم القرآن الكرمي صور عديدة ،اذكر ثالثنا منها ؟ فيحافظ عليو من التلف ،وحيرص على أن َّل ديسو
طاىرا ،وَّل يضع فوقو شيئًا ،وَّل يتكئ عليو.
إَّل ً

د-

من احداث اليوـ االخر العرض كالحساب كضحهما .وضح رلك ؟

- يعرض الناس على اهلل عز وجل صفوفًا يوم القيامة

 مث تتطاير الصحف ،فيأخذ كل واحد صحيفة أعمالو اليت سجلتها عليو املالئكة ِف اْلياة الدنيا
 وبعد ذلك حياسب اهلل تعاىل الناس على أعماهلم ِف اْلياة الدنيا صغريىا وكبريىا
 فتوزن ىذه اَلعمال مبيزان َّل يعلم طبيعتو إَّل اهلل عز وجل

الســـــــــــــــــــــــــؤال الثبًي  ) ( :عالهخ

أ -أكمل كتابة األحاديث النبوية الشريفة اآلتية  :من قوله  " : إًيَّا يكم كمح َّقر ً
الذني ً
ات ُّ
وب ،"....إلى قوله 
ٍ ىي ى ى

" ....بًها ص ً
احبيػ ىها تيػ ٍهلً ٍكوي" .
ى ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
"إِيَّا ُكم وُُمقَّر ِ
الذنُ ِ
ات ُّ
ض ُجوا ُخْب َزتَ ُه ْمَ ،وإِ َّن
وبَ ،ك َق ْوم نََزلُوا ِِف بَطْ ِن َواد ،فَ َجاءَ َذا بِعُودَ ،و َجاءَ َذا بِعُودَ ،ح ََّّت أَنْ َ
َََْ
ُُمقَّر ِ
وب مَّت ي ْؤخ ْذ ِّٔا ص ِ
ات ُّ ِ
احبُ َها تُ ْهلِكْوُ" .
الذنُ َ َ ُ َ َ َ
ََ
ة  -من خالؿ دراستك لموضوع حجية السنة النبوية الشريفة كعالقتها بالقرآف الكريم ،أجب عما يأتي :




ترد على من ي ٍدعوف إلى االكتفاء بالقرآف الكريم كترؾ السنة النبوية؟
ُ .كيف ٌ

اْليات اليت تأمر املسلمني بطاعة رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلّم واتباعو ،وَت ّذر من خمالفتو وترك سنتو،
وتوجب الرِضا حبكمو
بأخ ِذ املناسك عنو صلّى اهلل عليو وسلّم ،واَّلستماع إىل حديثو وحفظو
اَلحاديث اليت تأمر املسلمني ْ
وتبليغو إىل من َل يسمعو ،والتمسك بسنتو

وَّل ديكن العمل ببعض أحكام القرآن الكرمي وتوجيهاتو دون الرجوع إىل السنة النبوية ،فالقرآن الكرمي فرض
عبادات على املسلمني من صالة وزكاة وصيام وحج وغريىا من التشريعات دون أن يبني كيفية أدائها،
وبيّنتها السنة النبوية.
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وم ْن بعدىم يرجعون إىل السنة النبوية ملعرفة اَلحكام الشرعية عندما َّل جيدون اْلكم
فقد كان الصحابة َ

ٕ.

بين عالقة السنة النبوية بالقرآف الكريم من خالؿ ما يأتي:

ِف القرآن الكرمي .وكانوا رِضوان اهلل تعاىل عليهم أحرص الناس على معرفة أقوال رسول اهلل صلّى اهلل عليو
وسلّم وأفعالو وتقريراتو وحفظها والعمل ّٔا.

 كيفية أداء الصالة.

 تحريم أكل لحوـ الحمر األىلية.

مبيّْنة ملا جاء ِف القرآن الكرمي
ِ
مستقلّة بأحكام وتوجيهات َل ترد ِف القرآن الكرمي

ج – قبل  ":يك ُّل س ىالمى ً
ً
ً
َّاس ىعلىي ًو ص ىدقىةه ،يك َّل يػووـ تىطٍليع فً ً
ً
َّ
ص ىدقىةه،
م
الش
يو
ن
ال
ن
م
ٍ
س يىػ ٍعد يؿ بىػ ٍي ىن االثٍػنىػ ٍي ًن ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ٍ
ى
ي ى
ي
اعو ص ىدقىةه ،كالٍ ىكلًمةي الطَّيِّبةي ص ىدقىةه ،كيك ُّل يخطٍوةو
ً
ًً ً
ين َّ
ى ى
الر يج ىل ىعلىى ىدابَّتو فىػيى ٍحم يل ىعلىٍيػ ىها أ ٍىك يىػ ٍرفى يع ىعلىٍيػ ىها ىمتى ى ي ى
ى ى
ىكييع ي
ى
ى
ي ٍخطيوىا إًلىى َّ ً
ص ىدقىةه"
ص ىدقىةه ،ىكيي ًمي ي
ى ى
ط ٍاألىذىل ىع ٍن الطَّ ًر ًيق ى
الص ىالة ى
 تدبر اْلديث النبوي الشريف السابق  ،ثم اجب عما يأتي :

ٔ .ما معىن املفردات والرتاكيب التي تحتها خط ؟
سالمى :مفرد سالميات ،وىي مفاصل اإلنسان.
تميط األذل :تبعد وتزيل.
صدقة :كل ما يستحق اَلجر والثواب.

ٔ .بيٌ ىن الحديث الشريف طرقنا لشكر اهلل تعالى على نعمو ،كضػ ذلػك.؟ وق د ذك ر اْل ديث النب وي أن ش كر اهلل
تع اىل عل ى ى ذه ال نعم يك ون بالص دقة ،وذل ك باس تطدام ى ذا اجلس م ِف طاع ة اهلل تع اىل ،وأفع ال اْل ري،
ومس اعدة الن اس ،فك ل مفص ل يتح رك ِف طاع ة اهلل تع اىل يكس ب ص احبو ثوابً ا .ورغ م أن الص دقات
نوع ا آخ ر هل ا ى و الص دقات املعنوي ة ،ال يت يس تطيع ك ل الن اس
خت ت ع ادة ب اَلموال ،إَّل أن اْل ديث ب ني ً
القيام ّٔا دون جهد كبري ،وَّل حيتاجون إلنفاق املال فيها.
ػل س ىػالمى ًمػن النَّ ً ً
صػ ىدقىةه" عام ة ؟ لتش مل ك ل كلم ة
ػاس ىعلىٍيػو ى
ِ .لمػاذا جػاءت الكلمػة الطيبػة فػي قولػو  ":يك ُّ ي ى ٍ
طيبة سواءً كانت ِف حق اهلل تعاىل مثال على ذلك  :كالتسبيح والتهليل أو ِف حق الناس

د -ما المقصود بالحديث الموضوع؟ كما حكم ركايتو أك العمل بو؟

الحديث الموضوع :وىو القول الذي ينسب كذبًا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

كما يحرـ ركاية ىذا اْلديث َلن فيو كذبًا على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
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الســـــــــــــــــــــــــؤال الثبلث ) ( :عالهخ
أ  -من خالؿ دراستك لموضوع تنظيم األكلويات  ،أجب عما يأتي :
ٔ  -مفهوـ تنظيم األكلويات ىي ترتيب البدء بتنفيذ اْلقوق والواجبات واملهام وفق اعتبارات تتعلق باَلِهية،
والنتيجة والقدرة ،واْلاجة ،والوقت.

ًِ -
أنموذجا من القرآف الكريم على مبدأ تنظيم األكلويات .توجيو القرآن الكرمي املسلمني إىل
ىات
ن

ترتيب أعماهلم وفق أِهيتها ونتائجها على الفرد وآّتمع ،فعندما تفاخر املشركون من أىل مكة على املسلمني بسقاية

اْلجاج وعمارة املسجد اْلرامّ ،بني اهلل تعاىل هلم فضل اإلديان والتوحيد واجلهاد ِف سبيلو على سقاية اْلُجاج وعمارة
املسجد اْلرام

ّ  -في ضوء فهمك لكيفية تحديد األكلويات ،أيهما أكلى من كجهة نظرؾ ،مع التعليل:
•

العمل على توعية الناس بواجباتهم الوطنية ،أـ االىتماـ الزائد بالرياضات المختلفة؟ العمل

على توعية الناس بواجباهتم الوطنية اوىل من اَّلىتمام الزائد بالرياِضات املطتلفة َّلن فيو مصلحة عامة للجميع والتوعية
نفعها ينتقل اثره للجميع.

•

الحج نافلة كل عاـ ،أـ اإلنفاؽ لسد حاجات المسلمين من المرضى كالفقراء؟ اإلنفاق لسد

حاجات املسلمني من املرِضى والفقراء اوىل من اْلج نافلة كل عام َّلن اَّلنفاق واجب واْلج نافلو سنو والواجب اوىل
من النافلة.

ب-

ما العالمة من عالمات الساعة التي تدؿ علية كل نص من النصوص الشرعية االتية :

ً
ً
الس ى ً
ً ً
ج
 قاؿ  ":إً َّف بىػ ٍي ىن يى ىد ٍم َّ
ٍم ىكيىػ ٍن ًز يؿ ف ىيها ال ى
ج ىكال ىٍه ٍر ي
ٍج ٍه يل ىكيى ٍكثيػ ير ف ىيها ال ىٍه ٍر ي
اعة أىيَّ ناما يػي ٍرفى يع ف ىيها الٍعل ي
الٍ ىق ٍت يل" .تغري ِف السنن اَّلجتماعية :كالقتل والزىن وشرب اْلمر وعقوق الوالدين
 قاؿ تعالى  " :اقٍػتىػرب ً
اعةي ىكانٍ ىش َّق الٍ ىق ىم ير" .انشقاق القمر
ت َّ
الس ى
ىى

ج -من خالؿ دراستك لسير الخالفاء الراشدين  ، أجب عما يأتي :
ُ -كاف إلنفاذ سيدنا أبي بكر الصديق  جيش أسامة كاصرارة على ذلك دالئل كآثار عظيمة  ،استنتج ثالثة منها.

 ح زم أيب بك ر رِض ي اهلل عن و وش دة التزام و ب أمر الن ص لى اهلل علي و وس لم ،ف أمر بإنف اذ اجل ي
بأسرع وقت.
 زيادة ىيبة املسلمني ِف نفوس اَلعداء فقالوا :لو َل يكن باملسلمني قوة ملا أرسلوا ىذا اجلي
وثبات كثري من الناس على اإلسالم علل ذلك ملا رأوا من قوة املسلمني.
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ِ -من الذم قاـ بكل من اإلعماؿ اآلتية من الخلفاء الراشدين :
 طلب  من النبي  أف يأذف لو بالجهر بإسالمو أماـ قريش فأذف لو كسماه الفاركؽ .عمر بن
اْلطاب رِضي اهلل عنو

 فتحت في أيامو أرمينية كالقوقاز كإفريقية كقبرص كغيرىا .عثمان بن عفان رِضي اهلل عنو
 ككانت مدة خالفتو سنتين كثالثة أشهر .أيب بكر الصديق رِضي اهلل عنو
 دخل مدينة القدس صلحان عاـُٓ ىػ ،كاستلم مفاتيحها من حاكمها الركماني عمر بن اْلطاب
رِضي اهلل عنو
 فتح هللا علً يذيه حصىى خيجر .علي بن أيب طالب رِضي اهلل عنو
د-

كض بً ىم يثبت حق المواطنة ألفراد الدكلة كما بينتو الوثيقة؟َل َتصر الوثيقةُ املواطنة ِف املسلمني
وحدىم ،بل أثبتت حق املواطنة للمسلمني مبقتضى إسالمهم ،ولغري املسلمني مبقتضى اإلقامة ِف املدينة
واَّللتزام بأحكام الوثيقة ،فقد نصت على أن غري املسلمني املقيمني ِف املدينة أمة مع املؤمنني ،هلم من
اْلقوق والواجبات كما للمسلمني بصفة عامة

ق  -اعتنى القرآف الكريم باليوـ اآلخر ،بين ثالثة من مظاىر ىذه العناية.

 ع ّد القرآن الكرمي اإلديان باليوم اْلخر ركنًا من أركان اإلديان َّل يصح إديان املسلم إَّل بو

 ربْط اإلديان باليوم اْلخر باإلديان باهلل عز وجل ،ذلك َلن اإلديان ّٔما ىو الذي يضبط سلوك
اإلنسان ِف اْلياة الدنيا فيحرص على العمل الصاحل ،وتتحقق بذلك جناتو وسعادتو يوم القيامة
وكذلك ربط الرسول صلى اهلل عليو وسلم بني اإلديان باهلل تعاىل واإلديان باليوم اْلخر
موِضوعا من موِضوعات القرآن الكرمي إَّل ويذكر ِف
 اإلكثار من ذكر اليوم اْلخر ،فال تكاد جتد
ً
ثناياه اليوم اْلخر وما سيكون فيو من اَلحداث والوقائع.
 تسمية ىذا اليوم بأمساء متعددة مثل :يوم الدين ،ويوم اْلساب ،ويوم القيامة ،والواقعة والطامة
الصاخة والقارعة ،وِف ىذه اَلمساء إشارة إىل اَلحداث اليت تقع ِف ىذا اليوم العظيم.
و َّ
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و -حذر اإلسالـ من تكفير المسلم لما لذلك من مخاطر عديدة  ،اشرح اثنين منها.
ٔ-خمالفة منهج اإلسالم وأحكامو ،والوقوع فيما هنى عنو الن صلى اهلل عليو وسلم من تكفري املسلم
ٕ-صرف جهود املسلمني عن توظيف طاقاهتم ِف نشر الدعوة اإلسالمية والعمل الصاحل النافع،
وعمارة اَلرض والتنمية الشاملة للمجتمع ِف جماَّلت اْلياة املطتلفة ،إىل اَّلنشغال بتفسيق الناس
وتكفريىم.
ٖ-اَّلعتداء على حقوق املسلم بإخراجو من دائرة اإلسالم واْلكم عليو بالكفر.
ٗ-متزيق وحدة آّتمع بإحداث الفتنة والفرقة بني أفراده ،مما يؤدي إىل استباحة اْلرمات وإىدار
الدماء.

ز  -تمتاز الحضارة اإلسالمية بالمركنة كاالنفتاح ،كض ذلك .جاءت ىذه اْلضارة كحلقة من

حلقات اْلضارة اإلنسانية ،فاستفادت وأفادت ،فقد أخذت من اْلضارات والثقافات اإلنسانية اليت عرفتها
اخرا بالعلم واملعرفة والفن اإلنساِّن
شعوب العاَل ،ووِضعتها ِف سبيل َتقيق اْلري للبشرية ،وأعطت عطاء ز ً
الراقي وبقيم اْلري والعدل واملساواة والفضيلة واجلمال ،وكان عطاؤىا لفائدة اإلنسانية مجعاء.
الســـــــــــــــــــــــــؤال الراثع ) ( :عالهخ
أ -بين الحكم الشرعي في رفض الزكجة العودة إلى زكجها مع توضي نوع الطالؽ :
ُ-

تطالب امرأة زكجها الغني بالمسكن المناسب  ،كيصر زكجها على أف تسكن مع أىلو

ِ-

طلق رجل زكجتو غير المدخوؿ بها ،طلقة كاحدة كبعد شهر أراد أف يراجعها  .حرام َّل

كأقاربو طلبها مباح َّلن املسكن من متطلبات اْلياة اَلساسية للزوجة اليت جيب على الزوج توفريىا .

يستطيع الرجل بعده إعادة زوجتو املطلقة إىل عصمتو إَّل بعقد ومهر جديدين ورِضا الزوجة

ّ-

رفضت زكجة العودة الى زكجها الذم طلقها الطلقة الثانية بعد الدخوؿ ،كلم تنتو عدتها

حرام َلنو طالق رجعي
ْ-

طلق رجل زكجتو دكف مسوغ شرعي  ،األمر الذم أدل إلى اإلضرار بها  ،فرفعت دعول

تطلب بالتعويض .

جيوز هلا التعويض عند طالقها َلن الزوج قد تعسف ِف استطدام ىذا اْلق /او ىذا التعويض من دواعي
وبواعث اْلرص على الزوجية و تعويض عن الضرر الذي أوقعو الزوج بغري حق متعسفاً.
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أعاد رجل زكجتو التي خالعها إلى عصمتو برضاىا ك بعقد ك مهر جديدين علما انو طلقها

طلقتين قبل الخلع حرام ،يعد طالق بائن بينونة كربى وَّل يستطيع الرجل بعده إعادة مطلقتو لعصمتو
وعقد نكاحو عليها إَّل بزواجها من رجل آخر زواجاً صحيحاً ،وبدخولو ّٔا دخوَّلً حقيقياً ،مث يفارقها
مبوت أو طالق وانتهاء عدهتا دون اتفاق احدىم مع اْلخر على ذلك ،ويكون بائناً بينونة كربى إذا
طلقها الطلقة املكملة للثالث

رجل الظهر في بيتو بعد أدائو صالة الجمعة في المسجدَّ .ل يصح ذلك َّ ،لن صالة اجلمعة
 -ٙصلى ه
ِف املسجد جتزي عن فرض الظهر

ة  -اذكر ثالثة شركط يجب توافرىا لوجوب صالة الجمعة.

 دخول الوقت  :فال تصح صالة اجلمعة ِف غري وقتها ،ووقتها ىو وقت صالة الظهر الذي يبدأ من زوال
الشمس.
اجلُ ُم َعة
 القدرة ،والذكورة ،والتكليف (املسلم البالغ العاقل) ،ملا ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أ ّن ْ
َح ّّق َعلَى ُك ّْل ُم ْسلِ ٍم واستثىن من ذلك املرأة والصِ وامل ِريض  ،فإن صلى الص صحت صالتو واعتربت
َ
أجر على حثو وتعويده على أداء صالة اجلمعة ،أما آّنون فصالتو باطلة لعدم
لو ً
تطوعا ،ولوالديو ٌ
أجز ْأهتم عن ْفر ِ
ض الظهر.
إدراكو ،وأما املريض واملرأة ،فإن صلوا اجلُمعة صحت صالهتم و ْ
 وجود جمموعة من الناس :فال جتب اجلمعة على الشط

إذا كان وحده.

 اإلقامة :فال جتب اجلمعة على املسافر ،بل يصلي الظهر ،فإن صلى اجلمعة أجزأتو عن صالة الظهر.
ضحو.؟
ج  -ضبط اإلسالـ حرية الرأم كالفكر بقيد ،ك ٌ

غ ري أن و جي ب أن َّل تُتَّط ذ حري ة ال رأي والفك ر ذريع ة لنش ر اَلفك ار اهلدام ة وامل ذاىب املنحرف ة ونش ر الباط ل وإي ذاء الن اس،
وجت رحيهم ،واَّلس تهزاء باَلدي ان ،وإَّن ا ينبغ ي أن يس طر ذل ك ِف تك وين ال رأي الع ام الفاِض ل الق ائم عل ى العل م ومس ؤولية الكلم ة
واحرتام الرأي اْلخر.

د  -اذكر ثالثة من الواجبات الدينيػة التػي فرضػها اإلسػالـ علػى المػرأة بشػكل خػاص ؟ وم ن الواجب ات الديني ة املفروِض ة
على املرأة بشكل خاص اَّللتزام باْلشمة ،وعدم إظهار الزينة ،وجتن ِ
ُّب اْلضوع ِف القول.
ق  -اذكر ثالثة أمور يتحقق بها االنتماء للوطن؟

•
•
•

فهم تارخيو وثقافتو وطموحاتو ،والدفاع عنو ِضد كل ما يعرتِضو من هتديدات.
حب الوطن ،ورعاية مصاْلو ،واإلخالص لو ِف وقت الشدة كما ِف وقت الرخاء.
اَّللتزام بالقوانني والتشريعات اليت تنظم حياة الناس.
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احملافظة على مؤسساتو ،والعمل على تطويرىا.
•
العمل الدائم لتحقيق عزتو وتقدمو؛ ليأخذ موقعو الصحيح ِف اَلمة اإلسالمية.
•
الســـــــــــــــــــــــــؤال الخبهس ) ( :عالهخ
أ -قارف بين الجهاد كاالرىاب من ىدؼ كل منهما ؟
الجهػػاد ال دفاع ع ن اَلوط ان ورد الع دوان ومحاي ة حري ة نش ر ال دعوة اإلس المية ومحاي ة املستض عفني ِف
اَلرض
االرىاب يهدف إىل اَّلعتداء على اَلنف س واَلع راض واَلم وال بغ ري وج و ح ق تع ديًا عل ى الس يادة العام ة
ِف الدولة
ب  -ىات مثاالن كاحدان صحيحان على كل مما يأتي :
وؿ ً
ً َّ
اهلل ى َّ
ت لى ىها نىػ ىف ىقةه ،ىك ىعلىٍيػ ىها ال ًٍع َّدةي" .املتوىف عنها زوجها بعد عقد
ُ -يقوؿ ىر يس ي
سٍ
صلى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم" :لىٍي ى
الزواج سواء دخل ّٔا أو َل يدخل ّٔا
ِ -حكػػم شػػرعي يقصػػد منػػو حف ػ الػػنفسَ .ت رمي إي ذاء ال نفس اإلنس انية أو اَّلعت داء عليه ا ب أي ش كل م ن
اَلشكال وتشريع عقوبة القصاص ملن يعتدي عليها وينتهك حرمتها
ّ -أسس حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ .وحدة اَلصل للجنس البشري التكرمي اإلنساِّن العدل بني الناس
ْ -حق من الحقوؽ االعتقادية للفرد في اإلسالـ  .حق حرية التدين
٘ -حق من حقوؽ الزكج على زكجة في االسالـ  :وذلك بطاعتو ِف غري معص ية اهلل تع اىل واحملافظ ة عل ى مال و
وإحسان الظن بو وحفظ أسرار بيتو وإدخال السرور إىل قلبو
ٔ -أمانػػة النبػػي صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم .ح رص ص لى اهلل علي و وس لم قبي ل اهلج رة عل ى رد اَلمان ات ال يت كان ت
عنده لقري الذين كانوا يستأمنونو عل ى أع ز م ا ل ديهم وى و امل ال؛ حي ث عُ ِرف ب ني قوم و – ح َّت قب ل بعثت و
– باَلمني .وبالرغم من العداوة واإليذاء الذي وجده من قومو ،إَّل أنو قبل أن يهاجر طل ب م ن عل ي ب ن أيب
طالب رِضي اهلل عنو أن يرد اَلمانات َلصحأّا.
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ٕ -استثمار مهارات الصحابة.

 أن و أرس ل مع اذ ب ن جب ل وأب ا موس ى اَلش عري رِض ي اهلل عنهم ا قاِض يَ ْني عل ى ال يمن( عل ل) ملعرفت و
مبهارهتما ِف القضاء
 وأرسل مصعب بن عمري رِضي اهلل عن و إىل املدين ة املن ورة لنش ر اإلس الم فيه ا ملعرفت و مبهارت و ِف إقن اع
الناس باْلجة واملنطق
 كما استثمر مهارة حسان بن ثابت رِضي اهلل عنو ِف الشعرِ ،ف خدمة اإلسالم واملسلمني
 وك ذلك طل ب م ن زي د ب ن ثاب ت رِض ي اهلل عن و أن ي تعلم الس ريانية ك ي ي رتجم للن ص لى اهلل علي و
وسلم ما يأتيو من كتب ّٔذه اللغة .
ج ) للعنف المجتمعي أسباب عدة ،اذكر أربعة منها.
ِٔ-ضعف الوازع الديَن
ٕ-اَّلِضطرابات اَّلنفعالية والنفسية
ٖ-التنشئة اَلسرية اْلاطئة والتفكك اَلسري
ٗ-التأثر السل باْلخرين
٘ -اَلمن من العقوبة
-ٙالشعور بالظلم وعدم العدالة بني املواطنني أو بني الناس
د  -اذكر أدبين ينبغي أف يراعيهما المفتي كالمستفتي كما في الجدكؿ اآلتي:
من آداب المفتي
أ  -التأِّن ِف اصدار الفتوى؛ فال يتسرع ِف الفتوى قبل أن يعطيها حقها من التثبت والنظر والفكر.
ب  -أن يفيت مبا يعلم أنو اْلق ،فإذا ُسئل عما َّل يعلم ،قالَّ :ل أدري.
ج  -معاملة املستفيت باْلسىن والرمحة واللني ،فال يعنفو ،بل يراعي ظروفو وأحوالو ،ويرفق بو ،ويكتم سره.


من آداب المستفتي

َّأَّل يوجو سؤالو إَّل إىل أىل العلم املتطصصني ،فكما أن اَلمور الدنيوية يرجع فيها إىل املتطصصني
فكذلك اَلحكام الشرعية ،وقد اىتمت اململكة اَلردنية ّٔذا اَلمر فأنشأت دائرة مستقلة لإلفتاء،
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والنظر والبحث واإلفتاء ِف مسائل آّتمع العامة ،أو املسائل اليت تستفتيها فيها اْلكومة لبيان حكم
الشرع فيها.
 إذا سأل املستفيت املفيت عن مسألة ،وأجابو عليها ،فيجب عليو أن يكون دقي ًقا وأمينًا ِف سؤالو َلنو ىو
من يتحمل اْلكم الذي جييبو بو املفيت ،وللمستفيت أن ينقل الفتوى لغريه دون زيادة أو نقصان .وينبغي أن
اِضحا َّل إّٔام فيو؛ كي تكون الفتوى صحيحة.
يكون سؤالو بقصد اَّللتزام ،كما ينبغي أن يكون السؤال و ً

 أن حيرص املستفيت على أن يظهر احرتامو للمفيت ،وأن يلتزم آداب السؤال واْلوار؛ فال يرفع صوتو أمام
املفيت دون حاجة ،وَّل يقاطعو ِف الكالم حَّت يتم اجلواب ،وَّل يقسو ِف سؤالو ،وحنو ذلك.
 على املستفيت أن يعمل مبقتضى الفتوى اليت صدرت عن املفيت ،دون أن يبحث عن فتاوى أخرى
تناسب ىواه

ق  -بين اآلثار السلبية للعولمة في المجاؿ االقتصادية؟ اَّلستيالء على اقتصاد العاَل من قبل الدول الكربى
والشركات الكربى العابرة للقارات ،عن طريق تطويق اإلنتاج القومي للدول الفقرية والضعيفة ،وإدخاهلا ِف
منافسات غري متكافئة ،مما يؤدي إىل زيادة البطالة وتدمري اَّلقتصاد ِف ىذه الدول.
ك  -حدد ثالثان من األفكار التي تضمنتها رسالة عماف ؟

ُ-التأكيد على تكرمي اإلسالم لإلنسان دون النظر إىل لونو أو جنسو أو دينو
ٕ -الدعوة إىل احملافظة على النفس البشرية ،فقد أعطى اإلسالم للحياة منزلتها السامية ،فال قتال لغري
املقاتلني ،وَّل اعتداء على املدنيني املساملني وممتلكاهتم؛ َلن حياة اإلنسان ىي أساس العمران البشري
ٖ-نشر ثقافة التوازن والوسطية واَّلعتدال :إن الدين اإلسالمي اْلنيف قام على التوازن واَّلعتدال والتيسري
ز  -كض الحقيقة الجغرافية التي أشارت إليها اآليات الكريمة" :الم *غيلًب ً
كـ * فًي أى ٍدنىى ٍاأل ٍىر ً
ض
ت ُّ
الر ي
ى
ىك يى ٍم ًم ٍن بىػ ٍع ًد غىلىبً ًه ٍم ىسيىػ ٍغلًبيو ىف" أشارت اْليات ْلقيقة جغرافية َل تكن معروفة عند أحد ِف ذلك الوقت،
فقد أكد بعض العلماء أن كلمة (أدىن) تأيت مبعىن :أخفض ،ويأيت العلم التجري ليؤكد ىذه اْلقيقة بأن
مرتا ،وأهنا أخفض نقطة
منطقة أغوار البحر امليت وما حوهلا تنطفض عن مستوى البحر ب أكثر من ٖٓ٘ ً
سجلتها اَلقمار الصناعية على اليابسة.

ع  -انقل الى دفتر اجابتك رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي:
ُ -عالمة يوـ القيامة التي ال تيقبىل بعدىا توبة ،ىي:
أ -اْلسوف الثالثة.

ب -طلوع الشمس من مغربها.

ج -ظهور يأجوج ومأجوج .د -نزول عيسى عليو السالم.
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ِ -أكؿ الخلق شفاعة يوـ القيامة ىو سيدنا:
ب -نوح عليو السالم.

أ.-آدم عليو السالم.

د -محمد صلى اهلل عليو كسلم.

ج -إبراىيم عليو السالم.

ّ -حق اإلنساف في التعليم يع ٌد من الحقوؽ:

أ -الشطصية

ب -اَّلقتصادية

ج -الفكرية د-السياسية.

ْ -الهدؼ الرئيس الذم ركزت عليو رسالة عماف:
أ .-إحياء الرتاث اإلسالمي ونشره.

ب -اَّللتزام مبنهجية معينة ِف الفتوى.

ج -إبراز صورة اإلسالـ المشرقة .د -مجيع ما ذكر.
ٓ-تمني اإلنساف زكاؿ النعمة عن غيره من الناس ىو:
أ) الحسد.

ب) النج .

ج) التدابر.

د) البغضاء.

انتهت األسئلة
األستاذ :مالك الحياري
َِّْْٕٕٓٓ4
َُُِِٕٓٓٔ4

